
FUT EBOL
TEMAS, TEXTOS E CONTEXTOS





GUSTAVO  LOPES  PIRES  DE  SOUZA

FUT EBOL
TEMAS, TEXTOS E CONTEXTOS



796.3340981 Souza, Gustavo Lopes Pires de
S729f  Futebol: temas, textos e contextos / Gustavo Lopes
2018  Pires de Souza. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2018.
   119 p. 
 
   ISBN: 978-85-8238-526-5
   ISBN: 978-85-8238-527-2 (E-book) 

   1. Futebol. 2. Arbitragem de vídeo. I. Título. 

                     CDD(23.ed.)–796.3340981
                     CDU – 796.332(815.1)

Belo Horizonte
2018

Elaborada por: Fátima Falci 
CRB/6-700

É proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio eletrônico,
inclusive por processos reprográficos, sem autorização expressa da editora.

Impresso no Brasil | Printed in Brazil

Arraes Editores Ltda., 2018.

Coordenação Editorial: 
Produção Editorial e Capa: 

Ilustração:
Revisão:  

Fabiana Carvalho
Danilo Jorge da Silva
Anderson Alves
Fernanda Rizzo Sanchez Prado 

Matriz

Av. Nossa Senhora do Carmo, 1650/loja 29 - Bairro Sion 
Belo Horizonte/MG - CEP 30330-000

Tel: (31) 3031-2330

Filial

Rua Senador Feijó, 154/cj 64 – Bairro Sé 
São Paulo/SP - CEP 01006-000

Tel: (11) 3105-6370

www.arraeseditores.com.br 
arraes@arraeseditores.com.br



5

Nota do Organizador

Fiquei extremamente honrado com o convite do profes-
sor e amigo Gustavo Souza para organizar esta obra que conta 
com a seleção de textos publicados pelo autor, ao longo dos 
últimos anos, em mídias e sites especializados como a Rádio 
Itatiaia de Belo Horizonte e a Universidade do Futebol.

Gustavo Souza é autor de inúmeros livros e artigos sobre 
temas ligados ao desporto; é integrante de diversos Tribunais de 
Justiça Desportiva; Acadêmico da Academia Nacional de Direi-
to Desportivo (ANDD), dentre outras titulações.

Possuidor de um olhar atento e sensível, o autor procura 
ofertar uma análise de fácil compreensão, sempre revestida de 
um viés social e jurídico. E é exatamente o que faz nos textos 
que são apresentados nesta obra. 

É o caso em que trata da arbitragem de vídeo no futebol 
onde menciona a repercussão dos crescentes erros de arbitra-
gem inflamada cada vez mais pelo número de câmeras de te-
levisão nas partidas. Ou nas discussões sobre o machismo no 
futebol e ainda que futebol é coisa de Mulher, Sim! 

Estudioso do fenômeno da violência no futebol, o autor 
também trata do tema onde interroga: “A violência vencerá o 
futebol?”. E a contrário sensu “Futebol não combina com vio-
lência”, dentre outras abordagens sobre a aludida temática. 

Ao longo desta prazerosa jornada, revisitar a obra do au-
tor foi mais que uma tarefa delegada, foi oportunidade ímpar 

Carlos Santiago da Silva Ramalho 
Administrador de empresas; Advogado; Secretário Geral da Federação Mineira 
de Futebol Americano (FEMFA); Membro da Associação Internacional de Poetas; 
Autor de Livro e Artigos.
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de conhecer e me aprofundar ainda mais em diversos temas e 
seus reflexos na vida cotidiana ligada ao Direito Desportivo. 

Tenho certeza de que você, leitor, terá a mesma sensação 
ao apreciar cada texto deste livro.
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Dedicatória

Dedico não só esta obra, mas toda a minha vida aos meus 
maiores amores, Flaida e Gustavo Henrique (GH - Geagá).
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O correr da vida embrulha tudo.
A vida é assim: esquenta e esfria, 

aperta e daí afrouxa,
sossega e depois desinquieta.

O que ela quer da gente é coragem

Guimarães Rosa
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Prefácio

É sempre uma honra escrever o prefácio de um livro, 
mas também uma grande responsabilidade. Somos convidados 
a conhecer a obra antes mesmo de ser apresentada ao leitor. 

Gustavo Souza, além de autor de vários livros, é colu-
nista do portal da Rádio Itatiaia desde 2014, enriquecendo 
o site da emissora com textos informativos, que estão com-
pilados neste livro. Com um currículo invejável, o autor é 
Palestrante, Professor, Consultor e Parecerista, Mestre e 
Doutorando em Direito Desportivo pelo INEFC – Institut 
Nacional d’Educación Fisica de Catalunya/Universitat de 
Lleida (Espanha), Cadeira no 36 da Academia Nacional de 
Direito Desportivo (ANDD), Presidente do Instituto Mineiro 
de Direito Desportivo (IMDD), Vice-Presidente do Instituto 
Brasileiro de Direito Desportivo (IBDD), Conselheiro da So-
ciedade Brasileira de Direito Desportivo (SBDD), Presidente 
do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Americano de 
Minas Gerais, Coordenador Científico da Especialização em 
Gestão do Esporte e Direito Desportivo da Faculdade Brasi-
leira de Tributação.

A missão se torna ainda mais desafiadora quando se tra-
ta de artigos sobre dois assuntos polêmicos: direito e esporte. A 
relação entre esses dois temas é mais próxima do que muitos 
imaginam. Já pararam para analisar que qualquer competição 
esportiva é estruturada com base em regras? Embora sejam com-

Emanuel Carneiro 
Jornalista e Presidente da Rádio Itatiaia.
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pletamente interligados, essa relação pode ser bem conflituosa, 
já que o direito evolui muito mais que as normas esportivas.

Os artigos compilados nesta obra trazem um pouco des-
sa realidade. Um exemplo está presente no artigo “Campeonato 
Mineiro merece um ouvidor”. Uma competição estadual que 
passa por alterações em seu regulamento precisa de um profis-
sional responsável, com dever de recolher sugestões, propostas e 
reclamações dos torcedores, examiná-las e propor medidas para 
aperfeiçoar a competição e torná-la mais atrativa ao torcedor. 

Outro exemplo nítido da relação entre o esporte e o di-
reito é dado no artigo “Homofobia no futebol”. O texto trata 
sobre um tema bastante polêmico para um esporte que, em 
decorrência da paixão, acaba oprimindo o lado racional do ser 
humano. Gustavo Souza mostra em algumas linhas que o Có-
digo Brasileiro de Justiça Desportiva poderia ser um enorme 
instrumento contra esse tipo de prática que, infelizmente, é 
bem corriqueiro nas arquibancadas. 

O livro é um convite para conhecer de perto a riqueza de 
abordagens quando se trata de assuntos como direito e esporte. 
Cada vez mais, estamos envolvidos nesta loucura apaixonante 
chamada futebol, e poder adquirir conhecimento e pensamen-
to crítico sobre o tema é um privilégio enorme.
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Apresentação

É uma grande honra poder escrever a apresentação desta 
obra, que reúne textos que foram publicados no site da Rádio 
Itatiaia e da Universidade do Futebol. Gustavo Souza e eu nos 
conhecemos por meio de uma matéria para a Rádio, ele, de en-
trevistado, passou a ser colunista da emissora e um amigo para 
a vida. Sinto-me orgulhosa de participar da realização de um 
sonho dele. Quando um amigo ganha, ganhamos todos.

Esta obra não trata apenas de um compilado de textos. 
O livro nos leva à reflexão da relação entre o esporte e o orde-
namento jurídico. O que torna a leitura ainda mais interessante 
é que o autor não debate assuntos técnicos, mas sim temas que 
fazem parte do universo do torcedor, como o árbitro de vídeo. 
Os inúmeros erros de arbitragem fizeram com que a FIFA to-
masse uma decisão em relação a isso.

O uso do VAR foi autorizado na maior competição do fu-
tebol mundial: a Copa do Mundo. Este é um assunto que ainda 
é uma novidade para todos, até mesmo para os profissionais da 
imprensa. Há quem diga que o árbitro de vídeo vai acabar com 
as polêmicas nas resenhas dos botecos. Há ainda a turma que de-
fenda o tal do “futebol raiz”, onde todos erram, inclusive o juiz. 
Mas será que o VAR é tão vilão assim? Se achamos que tudo isso 
era coisa do futebol, digo-lhes: o futuro já é um presente.

O mundial da Rússia foi um desafio para quem esteve 
por lá a trabalho. Como profissionais da imprensa devem reagir 

Ursula Nogueira 
Jornalista e Diretora da Rádio Itatiaia.
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a esse fato? Se antes o comentarista do jogo já tinha uma co-
brança por parte dos torcedores, agora, com o vídeo, a pressão 
só aumenta. Sendo assim, ler artigos que tratam sobre o assun-
to, como os do autor, só nos agrega mais conhecimento e torna 
nosso pensamento mais crítico sobre o tema.

O avanço no futebol não está presente apenas com o uso 
da tecnologia para definir se foi ou não pênalti. Outro tema 
que foi abordado por Gustavo Souza nesta obra, deixa claro o 
quanto o esporte mais famoso do planeta pode nos fazer deba-
ter assuntos que não são apenas sobre táticas de jogos, como a 
presença das mulheres nos estádios. E não se trata aqui de uma 
causa feminista ou não, trata-se de uma realidade.

Estamos no século XXI e ainda há preconceito com 
mulheres que amam o esporte. Sofremos violências físicas e 
psicológicas por gostar de algo que é unissex. Qual a lógica 
disso? Em seu texto “Futebol é lugar de mulher, SIM”, o au-
tor fala da primeira contratação da Confederação Brasileira 
de Futebol, de uma mulher para dirigir a Seleção Feminina. 
Emily Silva entrou para a história, mas quantas outras ainda 
estão escondidas?

Há 22 anos, trabalho na Rádio Itatiaia, em Belo Hori-
zonte. Comecei como telefonista da emissora e hoje ocupo 
o cargo de Diretora de Esportes, motivo de muito orgulho 
para mim. A trajetória não foi fácil! Quem é mulher precisa 
se reinventar todos os dias para provar que é capaz de ocupar 
o cargo em que está. Para isso, precisamos contar com amigos 
que nos apoiam e nos encorajam, como o Gustavo. Foi por 
meio dos textos dele no portal da Rádio Itatiaia, que estão 
presentes nesta obra, que decidi criar a minha coluna para 
abordar qualquer tema que envolva o futebol. Obrigada por 
me encorajar, Gu!

Por fim, desejo que você, leitor, possa aprender e refletir 
muito sobre os temas aqui escritos. Este livro foi pensado com 
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muito carinho e os textos foram redigidos com muito conheci-
mento, mas, acima disso, foram feitos com prazer. Quanto mais 
escrevemos, mais lemos o mundo. Quanto mais lemos, mais 
melhoramos o nosso ser.

Boa leitura!
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